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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec Nový Oldřichov leží jižně od Kamenického Šenova v nadmořské výšce 370,00 - 
550,00 m n.m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel se 48 rekreačními objekty. 
Těsně sousedí s místní částí Mistrovice. Obec má původní zástavbu rodinných domů 
a hospodářských stavení ve svažitém terénu. Leží v CHKO České Středohoří a částečně 
v CHOPAV Severočeská křída. V obci jsou dvě požární nádrže (1500 m2) a protéká zde 
potok Bystrá, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, který náleží do povodí 
Ploučnice. 

Rozvoj obce se nepředpokládá. 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Původně dva samostatné vodovody pro Nový Oldřichov a Mistrovice jsou propojeny 
a tvoří jeden celek, který je rozdělen na tři tlaková pásma. Horní tlakové pásmo (SK-255.8.1-
KSE) je ovládáno VDJ Kamenický Šenov 250 m3 - IV. pásmo (599,84/595,34 m n.m.), a to 
řadem DN 100 odbočujícím z Kamenického Šenova před VDJ III. pásma 250 m3 (547,43 m 
n.m.). Tlak vody pro střední část obce je redukován redukčním ventilem na trase z horního 
tlakového pásma. Střední pásmo (SK-255.9.1-KSE) doplňuje stávající vodojem Mistrovice 
150 m3 (396,95 m n.m.), na který je napojeno dolní tlakové pásmo (SK-255.7.1-KSE). 
Rozvodná síť v obci je litinová, ocelová, lPE a PVC. Vodojem Nový Oldřichov 20 m3 v 
Mistrovicích a zdroj jsou mimo provoz. 

Na vodovod je napojeno 95% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s 
a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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 Zajistit výměnu a rekonstrukci některých dožilých vodovodních řadů a přípojek. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V obci není kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány 
v septicích s odtoky zaústěnými do vodoteče – 30% obyvatel a žumpách - 70% s odvozem 
na ČOV Nový Bor – 8,5 km.  

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do Bystré nebo se 
vsakují do terénu. 
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 V obci se navrhuje společně s místní částí Mistrovice vybudovat oddílnou splaškovou 
kanalizaci, odpadní vody budou odvedeny na navrhovanou čistírnu odpadních vod 
v Mistrovicích. Délka gravitačních kanalizačních stok z PVC trub DN 300 bude 6,450 km. 
 Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícím způsobem. 


